
UMOWA NR ………………. 

 

 

Zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………….. r. pomiędzy: 

 

Sądem Okręgowym, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP: 953-11-00-905 

reprezentowanym przez: 

Pana Przemysława Kruszczyńskiego – Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

 

a 

………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu następujących 

mebli na adres: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz; Sąd Rejonowy 

w Mogilnie, , ul. Sądowa 21, 88-300 Mogilno; Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-

500 Tuchola;  Sąd Rejonowy w Żninie, ul. Plac Wolności 17, 88-400 Żnin, w ilości  

i asortymencie określonym w załączniku do umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest określony w ofercie cenowej z dnia …………………..., 

stanowiącej załącznik do mniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuję się do przedstawienia zweryfikowanych wymiarów oraz próbek 

płyt, okuć meblowych celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać meble sukcesywnie w kolejności ustalonej przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w § 1 w terminie do dnia  

……………………………… . 

2. Dostawa odbędzie się do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wydania towaru, w tym w szczególności koszty 

opakowania oraz ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku, montażu i ustawienia mebli  

w jednostkach zamawiającego oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym 

terminie dostawy. Zawiadomienia dokonuje się faksem lub pisemnie. 

5. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas dostawy, montażu i ustawienia towaru 

odpowiada Wykonawca. 

 

 

§ 3 

1. Odbiór towaru potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez 

uprawnione osoby, reprezentujące strony umowy. 



2. Wraz z odbiorem towaru Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginały niezbędnych 

dokumentów związanych z przedmiotem umowy. 

3. Podstawę do wystawienia faktury i jej zapłaty stanowi oryginał protokołu zdawczo-

odbiorczego, który zostanie załączony do faktury. 

4. Za nienależyte wykonanie zamówienia uważa się dostawę i montaż mebli niezgodnych  

z umową, w terminach dostawy i montażu niezgodnych z umową oraz wystawienie faktury 

VAT bez podpisania wszystkich protokołów zdawczo-odbiorczych. 

 

 

§ 4 

1) Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy brutto 

wynosi ………………… zł (słownie: …………………………………………). 

2) Wartość umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności koszt dostawy, towaru  

i opakowania oraz ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku, montażu i ustawienia mebli 

w jednostkach zamawiającego, podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne 

opłaty i podatki (np. cło) oraz koszty wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień 

umowy, w tym wszelkie opusty i rabaty. 

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 21 dni licząc od daty 

dostarczenia i ustawienia towaru potwierdzonego protokołem, a także otrzymania faktury 

wystawionej zgodnie z warunkami niniejszej umowy, wraz z dołączonymi oryginałami 

protokołów. 

4) Wykonawca wystawi odrębne faktury dla poszczególnych sadów, zgodnie z poniższymi 

danymi oraz dostarczy je do płatników: 

a) Nabywca/Płatnik: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-

11-00-905 

b) Nabywca: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-

905, Płatnik: Sąd Rejonowy w Mogilnie, , ul. Sądowa 21, 

c) Nabywca: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-

905, Płatnik: Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola, 

d) Nabywca: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-

905, Płatnik: Sąd Rejonowy w Żninie, ul. Plac Wolności 17, 88-400 Żnin 

5) Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na 

fakturze VAT. 

6) Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7) Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór i podpisanie protokołu jest:  

Pan Robert Góralski – kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego  

w Bydgoszczy. 

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………………………………….. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone meble są nowe i wolne od 

wad, spełniają wymogi techniczno-eksploatacyjne Zamawiającego. 



2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania wszystkich protokołów 

zdawczo-odbiorczych. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej w czasie 

trwania gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub jeśli naprawa okaże się nie możliwa do 

wymiany na pełnowartościowe tych przedmiotów umowy, które w okresie gwarancyjnym 

okażą się wadliwe. Dostarczenie naprawionych lub nowych elementów przedmiotu umowy 

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego będą rozpatrywane niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia drogą pisemną lub e-mailem, 

którego otrzymanie Wykonawca zobowiązany jest, w taki sam sposób niezwłocznie 

potwierdzić.  

 

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 

lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po 3 miesiącach od upływu okresu 

gwarancji. 

3. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosi pisemnie Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

4. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym terminie uprawnia Zamawiającego do 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy bez utraty 

uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. 

W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary. 

5. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas 

napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi. 

 

§ 7 

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie realizacji przedmiotu umowy opóźnia się  

z winy Wykonawcy albo, jeżeli realizacja przedmiotu umowy następuje w sposób wadliwy 

lub sprzeczny z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia także w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, 

postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy również  

w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 



1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższej okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu za wykonaną, zgodnie z jej treścią, części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy 

Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

§ 9 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• naliczenia kar w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, 

• naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości 1 % 

wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie,  

• naliczenia kar w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 

• Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły 

dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

• Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kar w wysokości 10 % wartości brutto 

przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego. 

• Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury 

za realizację przedmiotu umowy. 

• Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 

498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1  

z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, 

że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek 

inna wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

• Zamawiający oświadcza, że wystawi wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe 

naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1.  

 

§ 10 

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia i brak dostawy w przypadku wystąpienia 

"siły wyższej", takiej jak: wojna, pożar, powódź decyzje rządowe, które powstaną po wejściu 

niniejszej umowy w życie, a  powstaną poza kontrolą strony. Strona powołując  się na Siłę 

Wyższą musi powiadomić na piśmie,  w ciągu 15 dni, w formie listu poleconego drugą ze Stron 

o zaistnieniu Siły Wyższej. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Wykonawca nie będzie mógł przenieś wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem przewidzianej 



formie. W szczególności wierzytelności nie będzie mogła być przedmiotem zabezpieczenia 

zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może 

również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie  

w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie 

skutki. 

 

 

§ 12 

Oferta cenowa z dnia ………………… r. będąca załącznikiem do niniejszej umowy stanowi jej 

integralną część, z tym, że w przypadku sprzeczności postanowień oferty i niniejszej umowy 

postanowienia niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo i wiązać będą strony z wyłączeniem 

odpowiednich postanowień załącznika. 

 

§ 13 

Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać 

rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


